ВALÛ LÁSZLÓ ÉS A NAGYBACONI BALÓK

A Hargitától délre, kissé tágabb értelemben vett, heggyel, völggyel
tagolt területet Erdővidéknek nevezik, amely közigazgatásilag egykor több
szék között oszlott meg. Nagyobb része Sepsiszékhez, más része a Háromszék kiegészítő területét képező Miklósvárszékhez, a további helyszín
Udvarhelyszékhez s ennek fiókszékéhez, Bardócszékhez tartozott.1 Erdővidéknek Sepsiszékhez tartozó keleti részén a legnagyobb falu Nagybacon,
ámde az ezzel egybeépült Telegdibacon már Udvarhelyszékhez tartozott.
Baconnak Sepsiszéken elterülő része volt a nagyobb, ennek lakosai
közül pedig a legnépesebbek a Baló-családok voltak. Már a XVII. század
elején Basta György főtábornoktól Rudolf császárhoz való, Erdély-szerte
megkövetelt hűségesküt 1602. augusztus 1-én tíz ilyen nevű szabadszékely
családfőnek kellett letennie, űgymint:
Baló
Kis Baló
Baló
Baló
Baló

Jánosnak,
Györgynek,
Józsának,
Gáspárnak,
Lukácsnak,

Baló
Baló
Baló
Baló
Baló

Istvánnak,
Jakabnak,
Istvánnak,
Vincének,
Tamásnak2

Természetes, hogy ez a névsor nem foglalja magában az összes Balócsaládfőket, mert hiszen tulajdonképpen e tájban zajlott le az a folyamat,
amellyel a János Zsigmond által 1562-ben jobbágyi állapotra vetett közrendű székelyeket Báthori Zsigmond, majd Mihály vajda a saját érdekeik
céljából felszabadította, ősi jogaikat visszaadta, ámde az ekkori zavaros
helyzetben szabadságukat csorbítatlanabbul tulajdonképpen csak az 1601.
december 31-én keltezett Báthori Zsigmond-féle adománylevéllel nyerték
vissza.3 Az ettől számított félesztendő pedig rövid idő volt a helyzet teljes
rendeződésére.
1 Endes Miklós: Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története.
Bp., 1935. 187, 193—94.
* Székely Oklevéltár. VI, 215.
3 Jancsó Benedek: Erdély története. Kolozsvár, 1931. 109—10., 119—21. és Endes
i. m. 183—84., valamint Szádeczky Kardos Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Bp., 1927. 142—48.
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Itt kell azt is megjegyeznem, hogy az 1604. március 4-én megtartott
udvarhelyszéki lustra Telegdibaconból egyetlen Balót sem nevez meg.4
A nagybaconi Balókról időrendben következő névsort az 1635. október
25-i kelettel összeírt lustrából kivonatoltam. Háromszék férfilakosságának
I. Rákóczi György rendeletére véghez vitt számbavétele már nemcsak a
családfőket, hanem az ingatlannal bíró távollevőket, sőt fiúgyermekeket is
felsorolja. 5 Ilyenképpen:
Sedes Sepsi
Batzon
Septem Jurati Hominesβ
Baló Mátyás Ductor 7
Baló Thamás
Primipili Veter [es]8
Nagyobb Baló János meg holt,
fia Márton. Ann[orum] 16.
Baló Bálás meg holt, fia
Ferentz Annor[um] 13.
Baló László Vice Király-Biró.
Baló Mátyás Gyalog Hadnagy
Baló György Száraz Ajtára
ment lakni fia Mihály eq(ui) 1.
Baló János
Baló András meg holt
fia György mus(trált) eq(ui) 1.
Baló Bálint eq(ui) 1.
Primipili

Recentes.9

Baló Jakab eq(ui) 1.
Pedes

Pixidar[iorumlin

Baló András
Baló György meg holt, fia Mihály
meg holt, ennek fia Bálint An nor [um] 4.
Genealógiai Füzetek 1912: 50.
Háromszék 1635. évi lustrakönyvének X V I I I . századbeli másolata. (A S z N M
levéltárában volt.)
e A falu tanácsát alkotott hét esküdt (hites).
7 Községi bíró.
8 Régi lófők, vagyis olyanok, akiknek elődei is lófő-rendűek voltak, nem tartoztak a János Zsigmond által jobbágyi sorsra vetettek közé.
9 Ü j lófők, vagyis olyanok, akik a gyalogpuskások közül maguk nyerték a lófőrendűséget.
1 0 Gyalog puskások.
4

5
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Baló Máté major deficiált, 11 az
Felesége bírja az házat.
Baló István meg holt, fia Bálint.
Baló Jakab ló füé lőtt.12
Kis Baló János Lófüé lőtt
Baló Thamás
Baló György meg holt, Fiai Mathé,
Jakab jelen voltak, külön kenyéren vadnak.
Baló Lőrintz Oczje, Baló Mátyás jelen voltak.
Baló György szolga. Sánta nem volt jelen
Baló Miklós, Baló László jobbágya.
Baló Péter, meg holt, Fia János Jelen volt,
Tőrök Miklós, Baló László Jobbágya, a' Táblán nyerte el.
A fentebb felsorolt nevekről — sajnos — semmi más érdemlegest nem
mondhatok, mivel sokuknak azonos keresztnevük van, azt azonban meg
kell állapítanunk, hogy nagy gazdagság egyiküket sem vetette fel, ezt pedig
nemcsak az bizonyítja, hogy a lófőkön és a gyalog puskásokon kívül nemes
egyetlenegy sem volt, sőt azonkívül Baló László álkirálybírónak is mindössze csak két jobbágyát nevezik meg az összeírok. Jóllehet a Mária Terézia
által elrendelt nemességigazolási perek következtében Háromszék levéltára különösen a Baconból kiszármazottak részére kiadott több igazoló
iratról készített indexet őrizett meg, amelyek közül szűkszavúságuk miatt
csupán egyet méltathatunk különös figyelmünkre. Ez ugyanis a Serestélycsalád nemeslevelének a Baló-család által való kiadatásának kívánságát
foglalta magában az 1804. évben. 13 Ez a tétel azután azért fontos, mivel az
egészen ép, gondozott állapotban levő eredeti nemeslevelet 1914 áprilisában
megtaláltam nagybaconi dr. Baló József budapesti tanítóképezdei igazgató
tulajdonában. E díszes kiállítású adománylevelet 1676. február 24-én Segesváron írta alá Michael Apafi és Joannes Betlen cancellár; a részben elmosódott kihirdetési záradék 1677. december 10-én hihetőleg Háromszék
közgyűlésén kelt.
Bizonyos, hogy az erdélyi címeradományozás majdnem mindig beszélő
címert juttat a megnemesített tulajdonába. Nos, tehát a most megnevezett
donációs levél szövegét kezdő festett s az utána következő sorokban is leírt
címerrel a fejedelem Erdély és kapcsolt részei iránt mindenkor tanúsított
hűséges szolgálataiért harasztosi Serestély Jánost és általa Serestély Tamás
nevű testvérét, hasonlóképpen nagybaconi Baló Mátyást a szabad székely
rendi állapotból, amelyben születtek, kiemelve, mind őket, mind pedig
mindkét nembeli utódaikat a kétségtelen nemesek közé sorozza. Az adományozott címer képe: kék színű pajzsban zöld térségen arany pártából növekedő, nyaka körül fehér csíkos medve jobbjában ekecsoroszlyát, baljában
kivont kardot tart. Királyi pártás nyílt sisakjának dísze: egymáson keresztbe fektetett ekecsoroszlya, kivont kard és néhány érett búzakalász.
A sisak két oldalán különböző színű foszlányok omlanak alá.
Fiúutód nélkül hunyt el.
Lófővé lett. Lásd a Primipili Recentes-nél.
1 3 Index a Nobilitariahoz. Iktató száma: 1549. —
levéltárában.)
11

12

1804. — 854. Nob. ( A
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Ez a beszélő címer tehát — miként a nemeslevél szövege is tudtul adja
— a hadi szolgálatot az évenkénti gabonatermelés jelképével egyesíti.
(Ursus . . . cum symbolo militiam annona valere robuste tenere visitur.)
Ez tehát a megnemesítettek foglalkozását is tanúsítja, a medve pedig netalántán éppen magára az eredeti szülőföldjükre: Erdő vidékre utal. De azt
is megállapíthatjuk, hogy nemcsak e Baló Mátyásnak, de a többi Balónak,
valamint az egész székelységnek megélhetést csöppnyicske birtokuk adott,
kötelességet pedig a hadi szolgálat rótt reájuk. E nehéz életkörülmények
között csak a fáradságot nem ismerő szorgalom s az éles észbeli képesség
és józanság segítette boldogulásukat. Se a múltban, se a jelenben nem
tudunk olyan helyzetet találni, ahol ne akadnánk a székelység nyomára.
Itt most csupán egyetlen családon belül állapodunk meg egy kicsinyég.

Bár a leszármazást bizonyító okmányok hiányában nem tudjuk 1602-től
1635-ig s onnan még tovább lehozni a származást, mégis bizonyos, hogy az
a Baczoni Baló Menyhért, aki 1646-ban külsőországokbeli akadémiák diákja
volt, az 1635. esztendei lustra összeírásakor már netalán éppen diáksorba
(studiosussá) volt átlépendő. Itthoni tanulását nagyon valószínűleg a gyulafehérvári kollégiumban végezte, minthogy neve sem a debreceni, sem a
sárospataki, sem a nagybányai alumnusok névsorában nem fordul elő.
Fehérvárt azután még érhette mind a három külsőországbeli jeles profeszszort és tanítványuk is lehetett. Iskoláztatásában pártfogója hihetőleg
Lónyai Zsigmond fejedelmi tanácsos volt, akinek figyelmét — úgy tetszik
— Medgyesi Pál fejedelmi udvari pap hívhatta fel e derék ifjúra. Ez a
körülmény ugyanis abból sejthető, hogy egyetlenként ismeretes akadémiai
vitatkozását éppen nekik kettejüknek ajánlotta.14 Medgyesinek pedig a
Lónyai-családhoz való viszonyát életrajzából már jól ismerjük. 15
Diákunk nevére legkorábban tulajdonképpen csak a németalföldi
Franekera egyetemének hallgatói között 1646. július 11-én akadunk reája,
mint az ottani anyakönyv kevéssé hibás olvasású bejegyzése bizonyítja:
„Melchior В. Baizoni Hungarus Theol. Stud."; mint ismertebb nevű tanulótársai közül 1646. június 30-án írta be nevét a puritánus „Colomanus Igar (!)
Claudiopolitanus"-sal együtt.16 Itt azonban még egy félesztendeig sem
maradt, minthogy már ugyanebben az évben Utrechtben iratkozott be az
egyetem teológiai karára.17
E jeles akadémián még a következő esztendőben is reátalálunk.
Ugyanis 1647. március 6-án Voetius Gisbertus, az orthodoxusok nagy tekintélyű professzorának elnöklete alatt „Qvaestio De Fide Papistarum salutari
an damnabili?" címen vitatkozást tartott, önmagát akkor „Melchior В.
Batzoninus Ungar. Transyl."-nak nevezte meg. E 9 számozatlan levél terjedelmű dolgozatát — amint már említettem — Lónyai Zsigmondnak és
Medgyesi Pálnak ajánlotta. E vitatkozást azután Voetius 1655-ben gyűjte·
R M K III, 1689.
Medgyesi Pálról írott cikket lásd az Adattár I. kötetében.
1« T T 1886: 607.
1 7 Segesváry Lajos: Magyar református i f j a k az utrechti egyetemen. Debrecen,
1935. 15.
15
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lékesen maga is kiadta „Dissertationum Theologicorum Pars II." című
munkájának 776—791. lapján.18 Baló idegenországokbeli tartózkodásának
időtartamára vonatkozólag nincsen adatunk, valószínű azonban, hogy az
ekkor szokásos három évet odakünn töltötte.
Hazatérése után Balót legelőbb is Aranyosmedgyesen látjuk viszont,
ugyanis az 1650. év szeptember 4-én Tasnádon tartott generalis synoduson
„Melchior Baczoni akadémikus" papjelöltet Lónyai Sigmond ő Nga Udvari
prédikátorságára, ugyanakkor, mint amikor idegenországokbeli tanulótársát: a puritánus felfogású Nógrádi Mátyást, a későbbi tisztántúli püspököt,
debreceni pappá avatták fel.19 Medgyesen azonban csak eléggé rövid ideig
teljesített szolgálatot, ugyanis Pósaházi János, aki bizonyosan tanítványa
lehetett, 1654. december 9-én Utrechtben tartott fizikai tárgyú vitatkozását
a többek között Baczoni Menyhért papnak is ajánlotta.20 Ugyancsak őreá
emlékeztet a Székely Nemzeti Múzeum könyvtárának egyik kötete, amelyben az alábbi bejegyzés olvasható: „Reverendo atq[ue] Claríssimo Viro
D(omino) Melchiori Baczonj Rectori Il[lus]tr(i)s Scholae S. Patakini &c
Domino & olim Praeceptori gratissi[m]o mittit Ladislaus Gyöngyösi
Trajecto ad Rhenufm] 1657. 12 Aug." Utána más kézzel írva „(Acc)epi
3 Jan. 1658.", majd pedig 1(666) 28. M(ense) Maji Enyedini Transylvanorum. F. D." E név azután még egyszer teljesen kiírva: „Francisci Daniel
1666 mpria." E könyv azonos volt annak a Gyöngyösi Lászlónak (a Gyöngyösi István költő bátyjának) 1657-ben Utrechtben 423 lap + 11 sztl levél
terjedelemben angliai nyelvből magyar nyelvre fordított és megjelentetett
,,A' Keresztyeni Vallasnak Fundamentumi" című munkájával.21 Tekintettel
arra a körülményre, hogy Pósaházi már 1653 augusztusában, Gyöngyösi
pedig 1654 augusztusában iratkozott be az utrechti egyetemre, 22 s mindketten a sárospataki főiskolában fejezték be hazai tanulmányaikat, ezért
bizonyos, hogy Baló Menyhért legalábbis az 1652/53. iskolai évben már
tanáruk volt. Tévednie kell tehát Koncz Józsefnek, hogy Baló csak 1656.
december 23-tól kezdődőleg lett volna a pataki iskola rektora; ebből azután
az is következik, hogy Tolnai Dali Jánost, Lippai Sámuelt, sőt Comeniust
még itt érte.
Ezzel szemben tehát igaz az, hogy 1656. december 23-án Baczoni Balónak már e jeles iskola igazgatójának kellett lennie. Mint már említettem,
ide hihetőleg Medgyesi Pál ajánlatára Lorántffy Zsuzsánna özvegy fejedelemasszony és Rákóczi Zsigmond herceg óhajtására került, ahol azután
további tanártársai voltak 1656-tól Buzinkai Mihály, majd pedig 1657.
december 3-tól a Hollandiában bölcsészetdoktori s a szabad művészetek
mesteri fokozatát megszerzett Pósaházi János is.23
Baló nevére még két korábbi tanítványa, ekkor azonban már utrechti
diák teológiai vitatkozásának ajánlásában is reá találunk, mégpedig Dobrai
Mihálynak 1658. szeptember 25-én „De Presbyterio & Episcopatu", valais R M K III, 1689.
Borovszky Samu: Tiszántúli ev. ref. papok. Bp., 1898. 23.
2 0 R M K III, 1910.
я R M K I, 925.
2 2 Segesváry i. m. 18.
2 3 Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története.
1896. 121.
19
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mint Szendrei Ferencnek „De Sacramentis in Genere & in Specie" tárgykörből Voetius Gisbertus elnöklése alatt tartott disputációjában.24
Az 1650—60-as évekbeli sárospataki iskoláról úgy szól M. Zemplén
Jolán újabb könyve, hogy ekkor „valóban az ország első iskolája volt",
tanárai pedig, úm. Buzinkai, Pósaházi, Baczoni Baló, Köpeczi Bálint „a
Comeniustól örökségbe hagyott modern pedagógiai szellemben tanítottak.
Lorántffy Zsuzsánna és Rákóczi Zsigmond bőkezű támogatása idején tehát
olyan virágzó szellemi élet volt, mint amilyen korábban Gyulafehérvárott,
néhány évvel később pedig Eperjesen kialakult".25 Ezzel ő az itteni tanárok
nevelői módszerét akarta hangsúlyozni, hiszen legtöbbjük Comeniusnak
tanítványa is, bárha vallási és filozófiai elveik mind nem is voltak egyezők;
mert természetes, hogy sok igazság van Zemplén megállapításában, ámde
— amint ugyancsak ő is reámutat — Pósaházi például a természettudományoknak e korban életre kelt haladó szellemére kellően fogékony volt,
ellenben sem a cartesiusi, még kevésbé a coccejusi felfogást nem tudta magáévá tenni, sőt azokkal szemben éppen ellenségesen is viselkedett.28
E jeles tanári karból legelőbb Baczoni Baló Menyhért dőlt ki. Halála
1662. március 6-án következett be. őutána a teológia tanítását Pósaházi
vette át.27
*

Baló elhunyta után három esztendő múlva a pataki alumnus deákok
névsorában a törvényeket aláírták között a következő bejegyzés található:
1665. „Matthias Balo Batzoni, Rector Papensis, Tandem factus Orator
Transylvaniae in Porta Ottomanica." 28 Ez a diák pedig nagy valószínűséggel Baló professzor fia volt; e mellett nemcsak életkora, hanem az a körülmény is bizonyít, hogy iskoláit Patakon végezte, pedig ekkorra e jeles
iskolára már nagyon nyomasztóvá kezdett válni a légkör Báthori Zsófia
vakbuzgósága következtében, amely az eddigi magas színvonalú törekvéseket megsemmisíteni igyekezett s ezért Erdélyből már nem is tódult úgy
az ifjúság, mint tette ezt az öregbik fejedelem meg áldozatkész özvegye és
kisebbik fia életében.
Ezek után visszatérve a Gyöngyösi László által fordított s Baló Menyhért tulajdonában volt könyvpéldányra, Baló Mátyásnak nemcsak a professzorhoz, hanem a Székelyföldhöz való szoros kapcsolatát abban is megtalálni vélem, hogy ez az ifjú ember, aki 1665-ben bizonyosan 15—16 éves
korában subscribált Patakon, bárha azután a távoli pápai iskola rektorává
lett, útrakelése előtt az 1662-ben elhunyt professzor könyveinek egy részét
vagy egész könyvtárát juttathatta haza szülőföldjükre; erre vall ugyanis
az a körülmény, hogy a kötet bejegyzése szerint 1666. május 28-án már a
könyvszerető vargyasi és olasztelki Daniel Jánosnak29 netalán Enyeden
tanuló Ferenc nevű fia, a későbbi udvarhely-széki főkirálybíró vallja e
R M K III, 2026.
M . Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Bp., 1961. 277.
Koncz József i. m. 123—24.
2 7 I. h. 115.
2 β Egyhtört. 1944: 343. és a pápai főisk. 1903/04. évi értesítője. 16.
2 9 Mészáros
István: Egy Apáczai-tanítvány tankönyvjegyzéke. (MKSzle 1964:
239—47.)
24
26
28
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könyvet magáénak. Hiszen mind Nagybacon, mind Vargyas és Olasztelke
szinte szomszédos falvak.
Ez a Baczoni Baló Mátyás különben nem azonos személy azzal a másik
ugyanilyen nevű férfival, akinek Apafi Mihály 1676. február 24-én címereslevelet adományozott. Ugyanis a pataki diák politikai pályára lépvén,
néki a fejedelem egészen más tartalmú címert adott volna, mint ami a
székely gazdákat megillethette.
Tehát az iskoláit elvégzett pataki diák hihetőleg az 1660-as évek végén
Pápára vitetett iskolaigazgatónak. Innen azután visszatért Erdélybe s feltételezem, hogy rokona: Baló László a fejedelmi kancelláriába bejuttatta
íródeáknak (kancellistának), itt azután az ügyes, értelmes, tanult fiú jól
haladt. Fej érvári Benedek deák kolozsvári tekintélyes kalmár és városi
főbíró iratainak egyikén 1675-ben említi Baló Mátyás táblai nótáriust.30
Ugyanebben az évben augusztus 16-i keltezéssel jegyezte fel naplójában
a külsőországokbeli akadémiákról hazatérő Pápai Páriz Ferenc, hogy érkeztünk „Szolnokra, ott voltunk másfél nap, itt találtam Baló Mátyás uramot
a Fejedelem emberét, ki Bécsbenn igyekezett". 31 Baló követség járásáról
különben tudjuk, hogy a magyarországi bujdosók ügyében megígért francia
segély egyre késvén, ezért Apafi nem akart a bécsi udvar részéről jött
békeajánlatok elől kitérni, amiért is előbb Baló Mátyást, majd azután gróf
Csáky Lászlót küldötte Bécsbe, ámde mindketten eredmény nélkül tértek
vissza.32 Tehát már ekkor fontos feladatok elintézése bízatott az alig 25—27
éves ifjúra.
A magyarországi bujdosók sorsával van összefüggésben az az esemény
is, hogy 1676. szeptember 25-én Bánffi Zsigmond és erdélyi társai Gyulafehérváron írásba foglalták, hogy a bujdosóknak a fejedelemmel és a
fejedelemasszonnyal folytatott tárgyalásaik dolgait és végzéseit semmi szín
alatt el nem árulják. Az okirat aláírói között találjuk a többek között
H. Gilányi Jakabot, Kabos Gábort, Keczeli Andrást, Diósi Gáspárt, Palò
(helyesen: Baló) Mátyást, Kabos Mihályt, Filstich Pétert, Hegy esi Istvánt,
Apáczai Tamást, míg másnap Thököli Imre, Ubrisy Pál és bujdosó társaik
írtak alá hasonló tartalmú kötelezvényt. 33
E Baló Mátyásnak az előbb már jelentkezett Baló Lászlóhoz való atyafisága abból a körülményből is sejthető, hogy a Kolozsvárt tartózkodó
Teleki Mihály fejedelmi tanácsos komájának: Baló Lászlónak 1677. november 12-én írott levelében őróla bizalmas hangon így emlékezik meg: „Javallanám Kegyelmednek, Mátyás öcsémet küldené el Sárpataki (ítélőmester)
uramhoz." Továbbá „Mátyás öcsém leveléből látom, mint kételkedtek hozzám Kapi (György) uram feleségestől az portai út iránt, kinek én soha
gondolója nem voltam". 34 Minthogy pedig Teleki atyafiságában senki Mátyás keresztnevű férfi nem volt, ezért az itt említett „Mátyás öcsém" nem
lehetett más, mint Baló László „komám uram"-nak unokaöccse.
E Baló Mátyás, későbbi korából még az alábbi adatokat gyűjtöttem
össze: 1. A budapesti 1884. évi ötvösműkiállítás lajstromában felsorolják
30
31
32
33
34

A kolozsvári ref. egyházközs. levéltárában: Fejérvári Benedek hagyatéki iratai
ItK 1892: 509.
Gergely Sámuel: Teleki Mihály levelezése. VII. köt. X I . lap.
Deák Farkas: A bujdosók levéltára. 38, 46, 47.
Teleki Mihály levelezése. VII, 574—75..
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a marosvásárhelyi református egyházközség tulajdonában levő ampolnát
1695-ből, amelyet Baló Mátyásné Bakszaii Judit csináltatott.35 2. Az 1695ben Kolozsvárt nyomtatott Catechismus címlapjának hátlapján Zilahi
István marosvásárhelyi református pap azt bizonyítja, hogy e könyv Nagy
Baczoni Baló Mátyás és felesége Baksai C. Judith ötödik évben járó Baló
Judith nevű leányuk költségén nyomatott ki.36 3. Bonyhai Simon György
küküllővári, majd marosvásárhelyi lelkipásztor és püspök 1737. szeptember
13-án elnyugodván s ugyancsak Marosvásárhelyen eltemettetvén, koporsója felett tartott halotti beszédek szerint felesége nagybaczoni Baló
Mátyás és baxai Csiszár Judit szülőknek Judit nevű leánya volt, akitől
három férjhez ment leánya és két fia maradt.37
*

A XVII. században még más, országos viszonylatban szereplő Balókat
is találunk. így hídvégi idősebb Nemes János naplójában 1667. március
30-án arról emlékezik meg, hogy „mentem Pongrácz Márton és Baló Imre
uramékkal Várhegyre ebédre", 1680. április 2-án pedig „jött a (fejedelmi)
udvarról hozzám Baló Imre uram". 38 Nála azonban sokkal jelentékenyebb
feladatot töltött be Baló László. Öróla ismert első adatunk az a levele,
amelyet, mint II. Rákóczi György bejárója 1658. július 11-én Gyulafehérvárról intézett Teleki Mihályhoz.39 Későbben azután ő is, mint az erdélyi
fejedelemség szolgálatában álló legtöbb józan gondolkozású hazafia igyekezett alkalmazkodni az országocska vezérelvének törekvéseihez, miként
II. Rákóczi Györgyhöz, majd Kemény Jánoshoz is az utolsókig hűségesen
kitartott Teleki Mihály, Baló Lászlót is a vészes idők továbbfejlésében már
Apafi Mihály oldalán találjuk. A hatalmas akaraterejű Teleki bár nagy
befolyású titkos tanácsossá küzdötte fel magát, de az országos ügyekben
tanúsított tetterejében Baló sem volt sokkal hátrább. Ámde míg Teleki
útját nagyban egyengette családi helyzete, hiszen az akarata és minden
becsvágya ellenére is fejedelemmé lett Apafi feleségének unokatestvére és
a tatár fogságba jutott férj családjának gondos támasza volt, addig Balónak,
az egyszerű lófő székelynek jórészben csak önmagának kellett felküzdenie
azokon a lépcsőfokokon, amelyek — Bethlen Miklós szavait idézve — „a
fejedelemasszony belső kedves hopmestere" 40 befolyásos tisztségére felemelték.
Teleki maga bizalmas barátságban volt Balóval, levelezésük tartalmán
és hangján kívül bizonysága ennek az a megszólítás is, amelyen 1676.
május 30-án és máskor is igen gyakran „édes Komám uram"-nak szólítá.41
E komaság eredetét idősebb Nemes János naplójának 1669. november 29-i
feljegyzésében találjuk meg, amely szerint „mentem (Uzdi-)Szent Péterre
Teleki Mihály uramhoz. Akkor kereszteltük meg a leánykáját, Katát. Vol3 5 A magyar történeti ötvösműkiállítás lajstroma. Bp., 1884. IV. terem 62. lap.
57. szám.
3 6 R M K I, 1468.
37 Bonyhai Simon György felett tartott temetési beszédek. Kolozsvár, 1738.
3 8 T T 1902: 395, 566.
3 9 Teleki M. levelezése. I, 225.
4 0 Bethlen Miklós önéletírása. Bp., 1955. I, 257.
4 1 Teleki M. levelzése. VII, 239.
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tunk komák Haller János, Bethlen Farkas, Rédai Ferenc, én, Naláczi István
uram, Baló László és Alsó János uramék". 42 (E leányka későbben Bánffi
Pálhoz ment feleségül.) Ezen kívül baráti jóviszonyukat állapíthatjuk meg
abból a körülményből is, hogy Teleki Annis nevű leányának 1675. július
30-án Apafi Miklóssal, a fejedelem unokaöccsével, történt kézfogásán, mint
meghívott vendég, „Baló Ur[am]" is jelen volt. 42 / 3
Teleki és Baló sűrű levelezéséből kitűnőleg nem egy országos viszonylatban is bizalmas és súlyos természetű helyzetet meg teendőt tárgyaltak
meg egymás között, sőt Telekinek érdekeit különösen a felső-magyarországi bujdosók ügyében való távollétele alatt éppen Baló képviselte. De ez
a jóviszony nemcsak kettejük között volt állandó. Így látjuk ugyancsak
Nemes János naplójából, hogy 1667. március 9-én a fejedelemmel „ m e n tünk Fogarasba, az úton jöttenek előnkbe Bethlen Miklós és Baló László
uramék", 43 vagy amint Bethlen maga emlékezik meg 1674. december 20-án,
hogy amikor Bánffi Dénes „halála hírét meghozák, Baló László, ezekben
nem interessatus, másként a fejedelemasszony belső kedves hopmestere,
nékem külön híván, ezt mondá: Hodie lanienae civili supremam manum
imposuistis. Jaj, mennyi ember holt volna meg!" 44
Baló különben nemcsak Bornemisza Annának, hanem magának Apafinak is kedvelt embere volt, ezért nemegyszer bízta reá a portai követséget
is. így látjuk már 1664. augusztus 18-án Konstantinápolyból, nemkülönben
1666. december 10-én Drinápolyból Telekihez intézett leveleiből; 45 majd
1667. március 22-én kap megbízást, hogy a magyarországi üldözöttek ügyében a Kréta szigetén hadakozó nagyvezérhez menjen követségbe. Ezután
négy hónap múlva Nemes János említi, hogy 1667. július 19-én „érkezett
Baló László uram Kandiából a (fő-)vezértől Drinápolyba". Természetesen
nem az ő hibája, hogy az országos megbízatásban nem ért el eredményt
sem ő, sem az őutána októberben jelentkezett Inczédi Péter sem.46 Telekivel folytatott levelezése szerint ezeken az útjain kívül még többször küldetett ugyancsak a nagyvezérhez meg a budai basához.47
Az elmúlt századokban a birtokos osztálytól mivel II. és III. Ferdinánd,
valamint I. Lipót rendre elvonta a külsőországokkal való termény- és állatkereskedést, s tilalmaik hatása végtére Erdélyre is kiterjedt, ezért nem
maradt más jövedelmi forrásuk, mint a földbirtok hozama. — A vármegyebeli urakkal ellentétben azonban nyugodtan szembe állítható a
székelység, közülük ugyanis Béldi Pálon, Apor Istvánon s még némelyeken
kívül igazán nagy vagyonra más család nem is igen verekedett s ezért
nemcsak a gyalog és lófő rendűek, hanem a nemesek közül is — a főrendűeket alig számítva ide — a kisbirtokos és egyházi nemesek legtöbben
maguk fogták meg az eke szarvát s ezenkívül ezermesterkedtek is, gyermekeik azután marhát, juhot és libát őriztek. Fiaik közül egy, netalán kettő
otthon maradt apjuk mesterségét folytatni, mígnem a többi mesterségre
T T 1902: 407.
Lásd e kötetben a Telekiről szóló cikket!
4 3 T T 395.
4 4 Bethlen Miklós. I, 257.
« Teleki M. levelezése. III, 212. 626.
I. h. IV. köt. VII, X V . lap és T. T. 1902: 397.
« Teleki M. levelezése. V. köt. X X V I . lap, 278, 343, 643; VI. köt. 261, 297, 317, 390.
42

42 /a

51

ment, illetőleg inkább tanulásra szánván magát, lett iparos, nemkülönben
pap, iskolamester, tiszttartó, avagy fejedelmi szolgálatba lépett. A Balók
is ezt az utat járták, s minthogy különösen az 1635. esztendei lustra bizonyítja azt, hogy eléggé számosan voltak, jutott belőlük mindenhová, s különösen mert számos tagját találjuk a legjelesebb állásokban, ez bizonyítja,
hogy jeles észbeli tehetséggel voltak megáldva.
Baló Lászlóról is megállapítható, hogy egészen nem szakadt el a földtől, így szülőföldjétől sem. Mielőtt azonban e helyzet indokolására a bizonyítékot bemutatnám, szükségesnek tartom egy kis kitérőt tennünk.
Ugyanis az 1676. évi tavaszi állapotokról szólva, Gergely Sámuel a helyzetet a következőképpen ismerteti: „Márcziusban Strasoldo (Károly gróf
tábornok) megbízásából különös követ jött Erdélybe, hogy Apafyt a felkelő
magyarok és a bécsi udvar közötti béke létrehozására kérje. Ez a követ
Józsa István volt, vagy a mint nevezték Páter Józsa." Teleki március
10-dikén Naláczy (István)-nak és Székely Lászlónak írt levelében így
emlékezik meg róla: „Józsával szemben lők (-levék) . . . ez igen tökéletlen
ember, lator is, pap is, katona is, második Barkóczi István . . . (Az étekfogót
azért rendeltem melléje, hogy vigyázzon reá, hol jár, kikkel mi formán
beszél, mert én úgy hiszem, ezt azért küldötték be, hogy circálódjék,
. . . mert) ez Asmodeushoz hasonló tolvaj, praedáló, parázna, pap katona." 48
A fejedelemasszony Józsa eltávozása után, 1676. május 18-án így írt Telekinek: „ . . . Édes Bátyám uram, mireánk valóban ránk szállá az égetésből az
kár, mert az mint értegetj ük, nyavalyás segesváriakra s az szászságra s az
mi jószáginkra is ugyan reá tanakosztanak, hogy felégessenek, ha Isten
nem könyörül. Fogarasban is az elmúlt napokban tíz ház megégvén, kettei
úgy égett el, egyszersmind fellobbanván, mintha puskával lőttek volna
benne, oly rettenetes ropogással égett, . . . igazán páter Jósa itt hagyá az
lábanyomát. Ugyancsak az égetést neki tulajdonítom; az mint hallogatjuk,
az többivel együtt Ebesfalván is három ház s az oláh templom égett el.
Almakeréket is fel akarták gyújtani; elszalasztották." Majd 1676. május
30-án Teleki Kővárból írta Balónak, hogy „ . . . azt vallják az égetők, hogy
Stratoldo, (s) Barkóczi fogatta űket, meg kellene irni, mely istentelen utonmódon is akarja az német az országot pusztítani". Maga Baló június 4-én
Alvincről azt válaszolta, hogy „az égetők már Háromszéken is grassálnak
s Brassóban is találtak égető szerszámokat házak híjain s fedelében, de
nem gyúlhatott meg; Isten kinyilatkoztatta Embert nem kaphattanak. Az
én házam is Nagy Bacz(onb)an egészen elégett pünkösd napján délben.
Szegény bátyámnak és atyámfiainak (Josephen kívül) semmijek sem
maradott, csak az rajtok valóval maradtanak". A fejedelemasszony 1676.
június 7-én megint csak arról tudósította Telekit, hogy „Édes Bátyám
uram, ugyan rá éheztek az szegény Ebesfalvára; ismét meg gyújtották; öt
ház még el égett, maga ugyan vigyáznak". Június 17-én Rhédey Ferenc
Erdőszentgyörgyről írá Telekinek, hogy „ . . . rettenetesség az, mit itt az
égetők cselekesznek. Némely falút ötször-hatszor is meggyújtanak egymás
után, de az erdőkön csak mind elszaladtak. Minap egy hegyből azt kiáltotta
kettő, héjában vigyáztok ebek, mert bizony mikor behordtátok, akkor
égetik el mindeneket. Tegnap hozának egyet kezemben, az bezzeg nagy
48
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dolgokat mond. Gyergyóban és Kolosváratt mondja az fejeit. Megválik,
mert bizony érte leszek, hacsak felcircálhatom". Nemes János június 18-án
Várhegyről tudósítja Telekit, hogy „itt Uram rettenetes félelemben vagyunk az égetés miatt; az emberek inkább szekerek hátán vannak az nagy
félelem miatt; csak egy falut már tizenegyszer gyújtottak meg, KézdiVásárhelyt is kétszer; tegnapelőtt ugyan el is ége egyik utcája; ugyanakkor
Szentléleken is nyolcz embernek minden épületi. Soha, mikor ellenség
jött az hazára, nem volt ilyen confusio, mint most vagyon, mert nem tudja,
honnan lobban fel a falú, vagy város; sok helyen, ha reggel kimegyen
házától, mikor haza megy en, csak az helyét találja házának".49
Szükséges volt mindezeket az adatokat felsorolnom, mert ezekből
világlik ki, hogy a bécsi udvar szolgálatában álló alávaló főemberek s az
általuk felfogadott söpredék népség mindenekelőtt inkább a kisembereket
akarták tönkretenni, hogy ennek következtében országos nyomorúságot és
elégedetlenséget s ennek következtében lázadást idézzenek elő, ami azután
ürügyül szolgálhatna Apafiék véleges letörésére.
Baló László június 4-i leveléből kiviláglik, hogy ő is valóban csak
egyike Nagybacon falu népének. Ámde szorgalma és tanultsága révén
kiemelkedett közülük, tehát tulajdonképpen sem több, sem kevesebb a
számos tagot számláló székely családok azon fiainál, akik azért hagyták
ott az ekeszarvát, mivel már nekik nemigen jutott volna elég föld a szülői
örökségből. Az a helyzet azonban, hogy az elégett baconi házon kívül még
máshol is akadt birtokocskája, ez már a fejedelmi és országos szolgálatának
megérdemelt jutalmazása, avagy éppen saját keresménye volt. így említi
1667. augusztus 19-én „váralya-diódi puszta házá"-t, 1671. november 3-án
pedig közli, hogy „ma estvére házamhoz tekéntek, de pénteken esmét b e jövök, . . . ha addig Kegyelmed mit parancsol, Diódon találnak". Ezenkívül
1672. augusztus 17-én írott levele szerint , a Diódon és Mindszenten levő
négy emberből s néhány házhelyből álló porciót óhajtaná Kemény Simontól, ha másképpen nem, akár készpénz ellenében is megszerezni. Ezt
ugyanis Ládi Miklós (netalán Baló apósa?) vesztette el egykor a jenei
táborból engedelem nélkül történt eltávozása miatt.50
Egy 1678. október 1-én Gyulafehérváron kelt oklevél szerint Rosnyai
Dávid török deák Ohába nevű faluját 1250 tallérért zálogba veti Székely
László fejedelmi titkos tanácsosnak. Egyik fogott közbíró: Nagy Baczoni
Baló László Fejedelmi Hoffmester, aki névaláírása mellé címeres pecsétjét
nyomta, ennek pedig képe: nyilazó férfi. 51
Szerénységére jellemző, hogy a maga személyét nem volt szokása
előtérbe tolni, úgyannyira, hogy még az újkori feldolgozó irodalom sem
nagyon vesz tudomást róla, miként Szádeczky Béla is I. Apafi Mihály
udvartartásáról írva, a fejedelem főudvarmesteréül 1663-ban és 1682-ben
is Naláczi Istvánt, az utóbbi évben viceudvarmesteri tisztségben Pernyeszi
4»

I. h. VII. köt. 235, 243, 253, 255, 261, 263.
I. h. IV. köt. 167. V. köt. 645. VI. köt. 261.
5 1 Apor-levéltár. A . fase. IV. 185. sz. (SzNM) Itt kell megemlítenem, hogy ez a
címerkép alighanem a székely falvankénti földközösségnek évenkénti nyílvonására
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elöljáró jelképéül szolgál, amelyet Baló László elődje (netalán az 1635. évi Baló Mátyás
„Ductor") maga választott, avagy fejedelmi adományképpen kapott címerül.
50

53

Zsigmondot nevezi meg, mígnem a fejedelemasszony hopmestere 1661-től
Árkosi Mihály, akinek fizetése a naturálékon kívül 200 frt volt. 52 Mindennek ellenére maga Apafi 1677. augusztus 23-án Telekihez intézett levelében maga nevezi meg Baló László „hopmesterünk"-et, Bethlen Miklós
pedig valamivel korábbi időből, vagyis 1674-ből úgy nevezi meg, mint a
fejedelemasszony belső kedves (vagyis fő-)hopmesterét. 53 E jelző tehát azt
jelöli, hogy mindenképpen megfelelő az Apafi által előírt udvari rendtartásnak, vagyis „ f ő - és második hopmester híveink udvarunk tüköri lévén
magok kívánatos alkalmaztatásával, mindenek előtt tündököljenek körülöttünk és udvarunkban, hogy mind idegenek, mind pedig magunk hívei és
szolgáinké/sőt a supplicalo, vagy hírt hozó minden rendek is, udvarunk
igazgatóinak ismerhessék lenni ő kegyelmeket és mindeneket az ő rendek,
hivatalj jk s állapotjokhoz képest illendő böcsület, tisztesség, panasz meghallgatása, oltalma és törvényeknek is annak rendi és módja szerént s az ő
idejében való kiszolgáltatásával, ő kegyelmek megelőzzenek, megnyerjenek
és contentáljanak is, hogy az ő kegyelmek ily maga alkalmaztatása által,
—méltóságunk emlékezete, udvarunk boldog hírével együtt dicséretesen terjedjen". 54 Baló tulajdonképpen nem volt főúr s ilyenformán mind neki,
mind pedig Apafiéknak nagyobb érdeme, hogy benne csak a rátermettséget nézték.
Baló, szúk családjáról szólván, 1668. augusztus 20-án írott levelében
említi feleségét és gyermekét, 1678. február 24-én pedig arról tudósítja Telekit, hogy „én már, Istennek hála, egészségem iránt meg lehetne mint volnék, de egyéb iránt búsulással feleségem nyomorult betegsége miatt, kinek
több fertály esztendejének, hogy az ágy fenekét nyomja." 55
A tanulni akaró diákok támogatását, nemkülönben a könyvszeretetet
sejtjük abból a körülményből, hogy ifjabb Pataki István külsőországokbeli
akadémiákról hazatérőben — saját naplója szerint — 1674-ben csak Apafinak és a fejedelemasszonynak, azonkívül Telekinek, feleségének meg Jankó
nevű fiuknak hozott ajándékot, rajtuk kívül azután még „Sp. D. Ladislao
Balo р. с. Aulae Magistro Hornii orbem Imperant(em) cum Ulysse Peregrinante ejusdem" nyújtott át bizonyosan támogatásáért való hálából.56
Mind könyvszeretetét, mind pedig a fejedelemasszony jóindulatát látjuk Bornemisza Anna radnóti könyvtárának jegyzékében talált alábbi megjegyzésében a Nadányi János által fordított és Apafiné költségén 1669-ben
Kolozsvárt kinyomtatott „Kerti dolgoknak le-irása" című könyv felsorolása mellett. Ugyanis a könyvpéldányok közül „egyiket Baló (?) Ur(amna)k
adata Eö Naga." 57 Nadányi e munkájával kapcsolatosan Szabó Károlynak
5 2 Szádeczky Béla: I. A p a f y Mihály fejedelem udvartartásából. Kolozsvár, 1913.
16. és 25. Itt kockáztatom meg azt a lehetőséget, hogy ennek az Arkosi Mihálynak netalán köze lehetett ahhoz, az Árkosi Mihály Benedekhez, aki az 1648—50. években
a fehérvári iskolának puritánus felfogást valló mestere volt (ld. Adattár II, 318—323.)
5 3 Teleki M . levelezése. VII, 443. és Bethlen Miklós I, 257.
5 4 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle. 1898: 495. és Szádeczky Béla i. m. 15.
5 5 Teleki M. levelezése. IV, 341; VIII. 85.
se T T 1887: 146—47. (A rövidítés feloldása: Spectabiii Domino, ami tulajdonképpen a főrendűek címzése.) Különben B. László és Mátyás nevét lásd a bizalmas tárgyalásokról 1676. szept. 25-én hallgatást fogadott főemberek között is. (Figyelmező, 1877:
342.)
57

Szerző: Könyvészeti tanulmányok. Kolozsvár, 1942. 51.
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az a véleménye: minthogy ez csak 75 példányban jelent meg, könyvárusi
forgalomba nem került, hanem „a fejedelemasszony a példányokat udvara
környezetében s az általa pártolt tudományos férfiak közt ajándékul osztogatta ki." 58

Idézem még a XVIII. század elejéről, vagyis 1711. november 23-án
megtartott miklósvárszéki lustráció alkalmával Baczonban összeírott családfőket:
„Nobilitares:
Baló László,
Balo Josef.
Primipili :
idős Balo István,
ifjú Balo István." 59

'
\

A meglehetős nagy időbeli távolság miatt aligha tételezhető fel, hogy
a fent nevezett két nemes Baló azonos lenne a fejedelmi udvarmesterrel s
öccsével.
E család számtalan értelmiségi sarjat termelt ki magából, sajnálatos
körülmény azonban, hogy legtöbb főiskolánk diákjairól vagy nem maradt
fenn névjegyzék, vagy egyáltalában nem, avagy éppen nagyon hiányosan
közöltetett. így például a leglátogatottabb nagyenyedi kollégiumról is csak
annyit tudunk, hogy ott 1662-től 1827-ig 23 Baló és 21 Baczoni meg 1 Nagybaczoni nevű diák írta alá az iskola törvényeit s ezzel a felsőbb évfolyamok
diákja lett,60 ámde ezek közül a származási névvel megnevezettek közül
sem tudjuk kiválasztani, hogy melyik tartozott a Baló, s melyik az Incze, a
Nagy, a Tókos s más családok tagjai közé. Természetesen az sem ismeretes,
hogy kik jártak a hajdani gyulafehérvári kollégiumba, valamint a marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi iskolába.
Jegyezzük még ide, hogy Pálmay József is foglalkozik a nagybaconi
Baló-családdal,61 ámde Sándor Imre jeles családtörténészünk a Genealógiai
Füzetek évfolyamaiban többször is megállapította Pálmay könyveinek gyakori megbízhatatlanságát, ezért a Balókra vonatkozó, különben sem bőséges
adattárát egészen figyelmen kívül kellett hagynom. Ezzel szemben annál
inkább figyelemre kell méltatnunk Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae, azaz Erdélynek régi együgyű alázatos idejében való gazdagságáról,
e mostani kevély, czifra, felfordult állapotjában koldusságra való változása
című munkájának 62 „Az erdélyiek régi nyájasságáról" való fejezetéhez
Cserei Mihály históriaíró által készített jegyzeteit, amelyek szerint „a régi
magyarok egymáshoz való szereteteknek s nyájasságoknak bizonyítására
68 R M K I, 1087.
5 9 Üjkori másolata a S z N M levéltárában volt.
6 0 Váró Ferenc: Bethlen Gábor kollégiuma. Nagyenyegd, 1903. 10.
6 1 Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. Sepsiszentgyörgy. 1901.
34—36.
6 2 Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Bp., 1927. VII. cikkely.
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Mrom, amint az üdvezült atyámtól hallottam. Itt Miklósvárszékben, kétség
kívül más helyeken is, barátságosan éltek eleink egymással. . . . Az nagyatyámon, Cserei Miklóson, lévén a vendégség szere, eljöttek Káinoki Farkas, Donáth László, István, az öreg Baló László s többen, a többi között bölöni Jakó András, ki is noha a többire nézve alávaló ember03 volt, de tréfás
s egyszersmind értékes ember lévén, admittálták a conversatióban". Cserei
tehát itt öreg, vagyis idősebb Baló Lászlót említi, aki föltétlenül azonos volt
az 1635-ben a nagybaconi lófők között lustrált Baló László alkirálybíróval.
Azt is valószínűnek tartom, hogy apja volt az Apafi udvarában szolgáló
hopmesternek.
E cikkben felsorolt összetartozó, bárha hiányos láncszemű adatsor sok
érdekes és értékes eseményt sejtet, amely különben a következő századokban sem múlt el nyomtalanul, se számbelileg nem csökkent, mert ez a család egészen a mai napig csak nehezen összeszámolható kiváló közéleti férfiút, valamint kifogástalan jellemű kisembert termelt ki magából, s így
valóban megérdemelné a fáradságot sorozatukat kikutatva, levezetni. Különben a jelen korbeli legértékesebb tagja — tudtommal — a világhírt is
kiérdemelt kórbonctan-tudós Baló József feleségével, Banga Ilonával együtt
Budapesten él.64
*

Baló Lászlóra vonatkozó pótlásképpen említsük még meg, hogy — Nagyajtai
Kovács István a Nemzeti Társalkodó 1836 április 19.-i 16. számában közli Miklósvárszék 1640. évbeli eredeti protocollumából : „Ex communi suffragio Gener. Nobilium
Dominorum, ас universorum Incolarum ас Inhabitatorum Sedis Miklósvára, electus
est ad officium Vice Judieis Regii Sedis Miklósvár Gener. Dnus Ladislaus Baló; die
13a Febr. 1640." Valószínű tehát, hogy ennek a miklósvárszéki alkirálybírónak személye összeegyeztethető az 1635. esztendei lustráláskor hasonlóképpen alkirálybíróként
megnevezett Baló Lászlóval. Ez a körülmény azután annak is bizonysága lehet, hogy
amiként 1564-ben Gromo János, János Zsigmond olasz testőrparancsnoka is feljegyezte,
a székelyek tisztségviselőiket évenként választották. (Endes Miklós: Erdély háromnemzete. Bp., 1935. 64., 73.) Ismeretes pedig az a helyzet, hogy Háromszék mind a négy
széke élén külön-külön alkirálybíró állott (Endes i. m. 187., 189.), így tehát ha Baló ismételten is ezt a tisztséget töltötte be, bizonyos, hogy ebben az időtájban Miklósvárszéken
ő volt a legtekintélyesebb férfiú. Ennek ellenére mégsem merném kimondani, hogy
azonos lenne a több ízben is portai követséget is viselt fejedelmi udvarmesterrel, minthogy az adott időpontok közé egy másik nemzedék helye is nagyon könnyen beleilleszthető. Ezen kívül azt is meg kell jegyeznem, hogy ennek az alkirálybírónak a lustrajegyzékben feltüntetett rendiségéből is következtetve, aligha volt bőséges ingatlanvagyona s így nem is tartozhatott a primorok közé, minthogy a rendi fokozatban történő előhaladás, uralkodótól netalán nyert nemeslevél ellenében sem léphette volna át
a vagyon megszabta határokat.
Nála minden esetre eggyel ifjabb nemzedékhez tartozott az az egyező nevű férfiú,
akit Kolozsvárra 1659 január 21.-én történt érkezése alkalmával a városi sáfárpolgár
„Balo Laszlo Ur[am] Urunk Secretariussa"-nak nevezett meg (12. lap) s aki ellen K e mény János 1661-ben elfogató parancslevelet adott ki (SzOt). Õ azután már valóban
azonosnak tartható a későbbi fejedelmi udvarmesterrel.

вз vagyis alacsonyabb rendű, tehát valószínűleg csak gyalog puskás (pixidarius).
6 4 Munkáik egy részének felsorolását lásd: Determination of Elastolytic Activity
and the Importance of Elastase és La relation entre les liquides du cerveau et du sang
című tanulmányaik könyvészeti fejezetében.

